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In de afgelopen periode zijn in alle groepen de CITO toetsen afgenomen. Twee keer per 

jaar nemen we deze toetsen af. Ze geven de leerkracht informatie over hoe uw kind er 

voor staat. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de gemiddelde resultaten van 

kinderen in vergelijkbare groepen in Nederland. Daarnaast vormen de toetsen voor ons 

ook een basis ter verantwoording.  

Wij zijn op school steeds meer bezig om de leerlingen eigenaar te maken van hun eigen 

leerproces. Leerkrachten voeren daarvoor met de leerlingen zogenoemde 

‘leergesprekken’. De leerkrachten betrekken de leerlingen daarbij actief bij de uitkom-

sten van de toetsen. Er wordt gekeken naar de successen en naar de punten waar ze zich 

nog in willen ontwikkelen. Dit proces versterken we door dit jaar ook de leerlingen van 

groep 7 uit te nodigen bij de contactgesprekken.  

Op donderdagmiddag 9 februari hebben wij met het team een werkmiddag ingeroosterd. 

Op deze middag zijn alle leerkrachten aan het werk om de afgelopen groepsplanperiode 

te analyseren. De resultaten van de methodetoetsen, de Cito toetsen en de observaties 

in de klassen vormen daarvoor de basis. Het Schoolzorgteam ( IB’er en directie) zijn de-

ze middag aanwezig om knelpunten te bespreken en de leerkrachten te ondersteunen bij 

de voorbereidingen van de nieuwe groepsplannen.  

Dit moment is ook het moment waarop voorbereidin-

gen voor de tweede contactweek worden getroffen. 

U heeft inmiddels bericht ontvangen wanneer de 

contactweek plaatsvindt en daarbij heeft u de moge-

lijkheid gekregen om aan te geven op welke momen-

ten u beslist niet kunt komen. De contactgesprekken 

vinden plaats in de week van 13 t/m 17 februari. Op 

vrijdag 17 februari zal ook het rapport aan de leer-

lingen worden uitgereikt.  

 

Voor de leerlingen van groep 8 zijn geen contactgesprekken 

gepland. Daarvoor hebben we de adviesgesprekken inge-

pland. De leerlingen van groep 8 zijn daarvoor ook zelf uit-

genodigd.  
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!!Studiemiddag 9 februari 2017!! 

 

Herhaling:  

Donderdagmiddag 9 februari 

hebben wij op school een studie-

middag gepland. Alle leerlingen 

zijn deze middag Vrij. 

7 februari Thijs 

13 februari Maureen 

16 februari Zoey 

22 februari Nyck 

22 februari Tim  

23 februari Sanne 

26 februari  Romy 

De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Dit is een periode waarop veel gezinnen lekker op vakantie gaan. Zo nu en 

dan komen er bij school weer vragen binnen over vakantieverlof. De leerplichtwet stelt echter heel duidelijk dat vakantie 

onder schooltijd (vrijwel) onmogelijk is. Om onduidelijkheden te voorkomen geef ik u hierbij nogmaals wat korte informa-

tie over “schoolverzuim” . Met schoolverzuim bedoelen we in dit geval, van school wegblijven zonder toestemming van de 

directie van de school. Wat we vaak zien is dat rondom vakantie leerlingen in de dagen voorafgaand aan een vakantie niet 

op school zijn, maar ook missen we zo nu en dan op de eerste dag na de vakantie leerlingen. Vaak wordt als reden verkeers-

drukte of een gemiste vlucht opgegeven. Op dit moment overtreedt u de leerplichtwet, en zijn wij als school verplicht 

om dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Wanneer een leerling onterecht is ziek gemeld of thuisgebleven, dan kunt u 

bezoek ontvangen van de leerplichtambtenaar.  Mocht blijken dat u niet thuis bent, dan kunt u een brief ontvangen met 

een uitnodiging voor een gesprek. Als daaruit blijkt dat het verzuim geen aantoonbare reden heeft gehad, dan kan een pro-

ces-verbaal opgemaakt worden.  

Op deze regel is één uitzondering van toepassing. Wanneer de aard van het beroep van de ouders het niet toelaat om bin-

nen de vakantieperiode op vakantie te gaan ( bv. Agrarische sector of horeca, recreatie) dan kan hiervoor zogenaamd   

extra verlof” verleend worden.  

Schoolverzuim 

Wij gaan naar school 
Bas en Jorn worden deze week 4 

jaar. Vanaf maandag 6 februari ko-

men zij bij ons op school. 

Wij wensen Bas en Jorn heel veel 

plezier bij ons op school. 



 

 

Ook dit schooljaar zullen de leerlingen van groep 8 in april weer deelnemen 

aan de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. De Centrale Eindtoets wordt jaar-

lijks binnen de wettelijke periode afgenomen op drie opeenvolgende school-

dagen. In 2017 vallen in de wettelijke periode veel feest- en vakantiedagen 

waardoor week 16 en week 19 als mogelijke afnameweken konden worden 

aangemerkt. De PO-Raad heeft schoolbesturen geconsulteerd en daaruit 

kwam een voorkeur voor week 16. Een enquête onder deelnemende scholen 

aan de Centrale Eindtoets 2016 heeft geresulteerd dat 88% van de scholen 

een voorkeur heeft voor een papieren afname in week 16 op dinsdag, woens-

dag en donderdag in plaats van woensdag, donderdag en vrijdag.  

Het College voor Toetsen en Examens heeft voor het schooljaar 2016-2017 

de volgende toetsdata vastgesteld. 

Dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april. Alle kin-

deren van groep 8 van de Stichting PrimAH maken dan de 

Centrale Eindtoets. De toets voor alle leerlingen verplicht 

geworden. De toets wordt vooral gebruikt ter bevestiging 

van het schooladvies wat al gegeven is en als analyse in-

strument voor het mede bepalen van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

Kijk voor meer informatie op www.centraleeindtoets.nl. 

Hier vindt u praktische tips en alle belangrijke informatie 

over de Centrale Eindtoets. 

Centrale Eindtoets Basisonderwijs 
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https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/
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